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Két laudáció Kárpátaljáról
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Milován Sándor kitüntetése

mintHA mindig tudták volnA, mit kell tenni… 
A mAgyAr örökség-díjAs kárpátAljAi 
mAgyAr kulturális szövetség

1989 tavaszához közeledve már a 
Szovjetunió legnyugatibb részében is 
érezni lehetett a palackból szabadulni 
készülő szabadabb szellemet� A dikta-
tórikus rendszer még tartotta magát, 
titkosszolgálata és rendvédelmi szervei a 
társadalom minden rezdülésére, megmoz-
dulására figyeltek, ennek ellenére sokan 
felismerték, úgy érezték, hogy eljött a 
pillanat, amikor a magyar közösségnek is 
meg kell tenni azokat a lépéseket, melyek 
kis magyar nemzetrészünket fölemelhetik�

Miután Kijevben megalakult az ukrán 
nyelv és kultúra felemelését hirdető 
Sevcsenko Társaság, az ungvári egye-
temi értelmiség erre reagálva kezdemé-
nyezi a Társaság megyei tagozatának 
megalakulását� Ösztönzésükre Fodó 
Sándor vezetésével magyar kezdeményező 
csoport jön létre, s 1989� február 26-án 
Ungvárra – a szakszervezetek megyei 
székházába – összehívják a kárpátaljai 
magyar értelmiségek egy részét� A hatalmi 
szervek mindent elkövettek, hogy az 
alulról szervezendő magyar kulturális 
közösség ne olyan legyen, amilyet a 
magyarság megálmodott� Azt szerették 
volna elérni, hogy a létesítendő szervezet a 
Szovjet-Magyar Baráti Társaságra épülve, 
annak tagozataként, esetleg a Sevcsenko 

Társaság zsebszervezeteként működött 
volna� A zsúfolásig telt klubterem 
közönsége azonban minden ilyen 
irányú kezdeményezést félreállítva éles, 
érzelmekkel fűtött vitában megalakítja a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget 
(KMKSZ), létrehozza az elnökséget, és első 
elnökévé – a hatalom által támogatott 
aspiránsok helyett – az ellenzéki múltjáról 
jól ismert és tisztelt Fodó Sándort választja�

A megalakulás kinyilatkoztatását köve-
tően hosszú háttércsatározás következett 
az elismertetésért, a bejegyeztetésért� De 
ez már a közösséget nem fogta vissza, 
hogy egymásba kapaszkodva létrehozza 
a kárpátaljai magyar közösség védőhá-
lóját� Egy-két hónap alatt megalakultak 
az alapszervezetek, és mintha mindig 
tudták volna, mit kell tenni, a hiányzó 
magyar nyelvű óvodák, iskolák indítását 
kezdeményezték� Decemberben, a romá-
niai forradalom kitörését követően rögtön 
adományokat gyűjtöttek erdélyi testvé-
reinknek� Az asszonyok cukorba, rizsbe, 
sóba és lisztbe üzeneteket, egy-egy biztató 
igét és levélcímüket rejtették annak remé-
nyében, hogy valaki elolvassa és válaszol�

A nevezetes esztendő őszéhez közeledve 
Kárpátalja magyarsága egy emberként, 
egy szívvel, egy lélekkel állt ki az 1944 
őszén a sztálini lágerekbe hurcolt magyar 
férfiak igazságának kimondása és reha-
bilitálásának követelése mellett� Ezt a 

Két komoly civil kitüntetést kapott az idei őszön a kárpátaljai magyarság. A 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Magyar Örökség Díjban, Milován 
Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke Márton Áron-emlékérem kitüntetésben 
részesült. Az alábbiakban a kitüntetettek méltatását olvashatjuk – Orosz Ildi-
kótól, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorától, valamint 
Lezsák Sándortól, a magyar Országgyűlés alelnökétől, a Bethlen Gábor Alapít-
vány kuratóriumi elnökétől.
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megmozdulást azonban már a KMKSZ 
szervezte és irányította� A falvakban 
összeírták az elhurcoltak listáját, számba 
vették a halottakat� S a következő év őszén 
már közadakozásból emlékműveket is 
állíttattak, hogy az ártatlanok lelkét haza-
segítve, jelképesen eltemethessék őket� 
Pezsgett az élet, mindenki tenni akart 
valamit, és szőtte-fonta a közösség nagy, 
szinte hetven éve tartó álmait�

Az alapítók legfőbb érdeme az volt, hogy 
a politikai helyzet lehetőségét felismerve 
bátran megtették a megfelelő lépéseket� 
Felismerték, hogy a közösségnek szük-
sége van mindenre, amiben eddig nem 
volt része: szabad sajtóra, magyar köny-
vekre, rádióra, tv-re, színházra, szakkép-
zésre, egyetemre, gimnáziumra, magyar 
óvodákra és elsősorban, hogy a falvak 
a régi magyar neveikkel visszakapják 
méltóságukat�

És jöttek az első választások� Minden 
településen, és minden szintre jelölteket 
állítottak, akiknek nagy része bizalmat 
kapott a választóktól� Igaz, ezen a téren 
már megmutatkozott a különbség magyar 
és magyar között, mert minden népben és 
közösségben akadnak Janus-arcúak, akik 
érdekeik szerint váltanak színt, véleményt, 
kiállást� De maradtak a hűségesek és a 
kitartók, akik anyagi támogatás nélkül, 
néha a családi költségvetés rovására, 
önként és boldogan tették a dolgukat�

A szervezetté alakulás második fázisa 
akkor kezdődött, amikor színre léptek a 
fiatalabb, már politológiai képesítéssel 
bíró generáció tehetséges képviselői, és 
az alapítókkal karöltve szakmai szintre 
helyezték a további szervezeti építkezést� 
Ennek a folyamatnak egyik meghatározó 
személyisége volt az ’56-os múlttal rendel-
kező Milován Sándor, akihez csatlakoztak 
a fiatalabb harcostársak: Gulácsy Géza, 
Kovács Miklós és Brenzovics László, akik 
a mai napig a szervezetért ténykednek� A 
következetes kiállásnak köszönhetően a 
közösségi álmok lépésről lépésre valósággá 
váltak� A kárpátaljai magyarságnak lett 
saját lapja, a falvak visszakapták magyar 
nevüket, magyar tagozatok nyíltak 

az óvodákban� Számos településen, 
ahol nem volt intézményes magyar 
oktatás, magyar elemi iskolák nyíltak, a 
szórványban pedig magyar osztályok� A 
közösségek visszakapták templomaikat 
és a Szovjetunió széthullásának utolsó 
pillanatában sikerült létrehozni a magyar 
színházat, melynek első dramaturgja 
Brenzovics László lett� A közösség terveket 
készített egy anyanyelvű oktatási hálózat 
létrehozásáról� Előbb a korábbi generáció 
által készített 1972-es Beadvány 
céljainak értelmében az Ungvári Állami 
Egyetemen szerettek volna magyar kart 
létesíteni� A monopóliumát őrző egyetem 
azonban ettől elzárkózott, ezért 1993 
novemberében a KMKSZ és a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 
együttes elnökségi ülésén, néhai Gulácsy 
Lajos református püspök támogatásával 
döntés született egy alapítványi felsőok-
tatási intézmény létrehozásáról� Nagy 
volt a kihívás, hisz Bolyai szavaival élve 
„a semmiből egy új, más világot kellett 
létrehozni”� 1994-ben aztán a KMKSZ, 
a KMPSZ, a Református Egyház és a 
Beregszászi Városi Tanács részvéte-
lével bejegyzésre került a Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskoláért létesített 
Jótékonysági Alapítvány, amely már 1994 
tavaszán kezdeményezte – egyelőre siker-
telenül – a főiskola bejegyzését� A Szövetség 
kitartó politikai támogatásának és 
Brenzovics László állhatatos munkájának 
köszönhetően a főiskola 1996-ban 
megkaphatta az oktatásra feljogosító 
engedélyt, a licenciát� A szervezet talán 
legnagyobb teljesítménye, hogy immár 
huszonöt éve működik az intézmény� 
Jóban és rosszban, kijevi és budapesti 
tárgyalásokon és politikai csatározásokon 
később is a KMKSZ jelenlegi elnöke, 
Brenzovics László jelentette számunkra a 
stabilitást és a folytonosságot�

A KMKSZ-t, a kárpátaljai magyarság 
érdekvédelmi szervezetét sokszor és sok 
irányból próbálták bomlasztani, de a 
KMKSZ maradt, és méltósággal eltakarí-
totta az álpróféták után hagyott romokat� 
A szervezet és vezetőjének nagyságát, 
érettségét bizonyítja, hogy Ukrajna egyik 
legkisebb közösségét alkotó kárpátaljai 
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magyarságnak a szava elhallatszik 
Brüsszelig, New Yorkig, mert vezetői 
nem egyéni érdekeket, hanem a 20� 
század során sokat szenvedett kárpát-
aljai magyarok érdekeit képviselik, ezért a 
KMKSZ már rég a magyar örökség részévé 
vált� A Magyar Örökség Díj mindezt 
markánsan hangsúlyozza, felismerhetővé 
teszi és hitelesíti�

OrOsz IldIkó

márton áron igAzságávAl: A márton áron-
emlékérmes milován sándor

Milován Sándornak embertelen 
évszázadban, politikai ütközőzónában 
fekvő, hadseregek által feldúlt területen 
kellett megküzdenie mind az anyanyelvéért, 
mind a hitgyakorlás szabadságáért, mind 
általában az emberi szabadságjogokért�

Milován Sándor Beregszászon született 
1941-ben, még magyar állampolgárként�

A tomboló egyházüldözés idején 
ütközőzónábani diák volt� Nagyszőlősön a 
magyar középiskolások egy csoportja már 
1955 őszétől 1957 júliusáig titkos össze-
jöveteleket szervezett, s röplapok százait 
készítette és terjesztette� A röplapokon az 
oroszok azonnali kivonulását követelték, 
és nem csak Magyarországról� Egy későbbi 
röplapon az 1957� május elsején kötelező 
felvonulás bojkottálására szólítottak fel� A 
szovjet titkosszolgálat – a KGB – csak több 
mint másfél év után jutott a nyomukra, 
amikor a csoport tagjait – közöttük a 
még tizenhat éves Milován Sándort – 
letartóztatták� A csoport két diáklány 
tagját csak tanúként hallgatták ki, mert a 
fiúk sikeresen eltitkolták a részvételüket� 
A diákok elleni perben a negyedrendű 
vádlott, Milován Sándor négy évet kapott, 
ebből nevelő-javító intézetben leült 
tizennyolc hónapot�

A szovjet hatalom ideges volt, mert az 
ungvári börtönben őriztek nyolcszáz-
negyvenhat Magyarországról elhurcolt 

személyt, de mindeközben a Nemzetközi 
Vöröskereszt budapesti képviseletén sok 
százan jelentették be, hogy hozzátarto-
zóikat a Szovjetunióba vitték� A nemzet-
közi felháborodás hatására az elhurcoltak 
megmenekültek a szibériai deportálástól, 
bár a magyar börtönök sem sok jót ígértek� 
A szovjet hatalom Kárpátalján ismét a 
tömeges letartóztatás eszközéhez nyúlt: 
1956 végétől 1959-ig becsült adatok 
szerint legalább harmincötezer helyi 
lakos ellen indult rendőrségi-ügyészségi 
vizsgálat, politikai „bűncselekmény” 
alapos gyanújával� Nyilvántartották azokat 
a magyarokat, akik nyíltan vagy burkoltan 
kinyilvánították rokonszenvüket a magyar 
forradalom iránt�

Szabadulását követően Milován 
Sándor 1962-ben elvégezte a munkácsi 
Kereskedelmi Technikumot, és a 
későbbiekben kereskedelmi cégeknél 
dolgozott� A politikával megmaradt a 
kapcsolata: ő is aláírta Fodó Sándor 
egyetemi oktatónak azt az 1972-ben 
megfogalmazott és több száz aláírással 
alátámasztott Beadványát, amelyet a 
Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez 
juttatott el a kárpátaljai magyar közösség 
kisebbségi jogainak a védelme érdekében� 
A beadványnak a szokásos következ-
ménye lett: Fodó Sándort elbocsátották 
az Ungvári Állami Egyetemről, más 
aláírókat szintén a munkahelyükről� A 
nemzeti elnyomás oly mértékű volt a 
hetvenes évek végén, hogy Beregszászon 
csak egyetlen egy magyar nyelvű feliratot 
tűrtek meg a hatóságok, azt is Milován 
Sándor portájának a kapuján, miszerint: 
„Vigyázz! A kutya harap!” Lehet, hogy 
a tábla kifüggesztése előtt a hatóságok 
hivatalos szemlét tartottak, hogy van-e, és 
ha van, mekkora az a kutya�

A nyelvi, ideológiai elnyomás súlyát érzé-
keltette egy írásában Milován Sándor, 
mely szerint a szovjet hatalom értékíté-
letében dupla annyi büntetést érdemelt 
ki egy írógép illegális birtoklója, mint egy 
pisztoly illegális tartója� Idézte a szovjet 
büntető törvénykönyvet, mely szerint 
egy revolver illegális birtoklásáért hat 
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hónaptól három évig, egy illegálisan birto-
kolt írógépért pedig egy évtől hat évig tartó 
börtönbüntetést lehetett kiszabni�

A szovjet hatalom gyengülését érzé-
kelve 1989� február 26-án Ungváron 
létrejött a kárpátaljai magyarság első 
átfogó nemzetiségi szervezete Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
néven� Milován Sándor alapító tagja, majd 
mintegy negyedszázadon át az alelnöke 
volt a szövetségnek�

A kilencvenes években emberfeletti 
feladat hárult a szövetségre: részt vettek 

a magyar nyelvű hívők lelki gondozását 
ellátó egyházak volt vagyonának a rész-
leges visszaszerzésében� A hangsúly a 
„részleges” visszaszerzésen van, mert a 
görögkeleti egyház jó, ha harmadát vissza-
kapta az 1945 előtti templomainak, mást 
nem nagyon� A református egyháznak sem 
sikerült visszaszereznie az elvett, temp-
lomokon kívüli ingatlanokat és termő-
földeket� A javaiból kifosztott katolikus 
egyház – és Milován Sándor is, aki maga 
is katolikus ember – folyamatosan vitában 
áll az ukrán állammal, hogy valamicskét 
visszakapjon az elvett egyházi javakból�

Az elszakított országrészek mindegyikére 
érvényes Márton Áron püspök igazsága: 
„Lelkekről a hatalom ne intézkedjék, 
világnézetek felett ne rendelkezzék, ha 
nem akarja közénk csempészni az állami 
mindenhatóságot�”

Milován Sándor több évtizedes küzdelme 
azért időszerű ma is, mert ha az Európai 
Unióhoz valóban közeledni akar az Ukrán 
Köztársaság, akkor nem ellenfélnek, 
hanem partnernek kellene tekintenie az 
elvett egyházi javak visszaszolgáltatásában 
segédkező Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetséget�

A jobbára folyóiratokban megjelent írásait 
Milován Sándor kötetbe gyűjtve 2004-
ben jelentette meg Ungváron, Kárpátaljai 
mozaik címen�

Életútját, közéleti küzdelmeit, közírói 
munkásságát a Bethlen Gábor Alapítvány 
Márton Áron Emlékéremmel jutalmazza� 
További életútjához több sikerélményt és 
méltó társakat kívánunk�

lezsák sándOr


